
Beste inwoners van Borsele 

Een dezer dagen ontvangt u een enquete van de gemeente over de (eventuele) komst van 2 nieuwe kerncentra-

les in Borsele. Wĳ als inwoners maken zich zorgen over de eventuele gevolgen voor ons gebied, ons landschap 

en de leefbaarheid. Want: hoe je ook over kernenergie denkt, vaststaat dat twee kerncentrales erbĳ; de Zak van 

Zuid-Beveland zal ingrĳpend veranderen, tĳdens de bouw van minstens 15 jaar en nog lang daarna. Daarom 

hebben wĳ onze vragen voor u op een rĳtje gezet, als aanvulling op de informatie van de gemeente. 

- Wat betekenen twee veel grotere centrales voor het 

vlakbĳ gelegen dorp Borssele en voor het landschap in 

het algemeen??  (zie foto 1) 

 

- Gedurende de bouwtĳd van minstens 10 jaar zullen er 

ongeveer 3000 arbeidsmigranten nodig zĳn, moeten die 

ook gehuisvest worden in de gemeente en zo ja waar? 

 

 - Zal het water van de Westerschelde voldoende zĳn om 

de centrale te koelen of komen er twee koeltorens bĳ? 

(zie foto 2) Koeltorens produceren heel veel stoom waar-

door je minder zon en meer mist krĳgt. 

 

- Wordt het drukker op de wegen en de winkels door de 

duizenden arbeiders, het bouwverkeer etc? 

 

- Blĳft het gebied wel aantrekkelĳk voor huidige  

inwoners, toekomstige inwoners èn toeristen? 

- Blĳft de leefbaarheid op peil? (winkels, zorg, verkeer, 

voorzieningen) (want: minder inwoners betekent minder 

voorzieningen) 

 

- Als de gemeente Borsele minder aantrekkelĳk wordt, 

heeft dat dan gevolgen voor de huizenprĳzen? 

 

- Komt er meer industrie (of datacentra) bĳ omdat er toch 

voldoende stroom is? En zal men zich dan aan de belofte 

houden dat de ’harde grens’ tussen het industriegebied 

en het dorp Borssele niet wordt overschreden voor die 

nieuwe industrie? 

 

- Komen er extra hoogspanningslĳnen bĳ, net zo hoog en 

groot als de nieuwe die dit afgelopen jaar zĳn geplaatst?  

(zie foto 3) Wat betekent dit voor het fraaie cultuurland-

schap van de Zak van Zuid-Beveland? 

 

- Is de bouw (12 miljard plus....?) niet veel te duur?  

Betalen wĳ daaraan mee? 

 

- Komt er nòg meer levensgevaarlĳk radioactief afval in 

Borssele te liggen, en voor hoe lang? 

 

Wilt u meer weten over deze vragen?  

Kĳk dan op www.borseletotdekern.nl 

 

Met vriendelĳke groet, Borsele tot de kern 

contact:  info@borseletotdekern.nl 

foto 3: dubbele hoogspanningsleidingen 

foto 1: twee grote koepels erbij 

foto 2: Borssele met koeltorens


